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Jméno a příjmení účastníka: Tereza Čajková 

Jméno a příjmení garanta tuzemské stáže: Christine Maritz 

Název a adresa instituce: Glopolis Soukenická 23, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Datum konání stáže: 2. 5. 2013 – 30. 5. 2013 

 

Zpráva:  

I. Analýza instituce 

Glopolis je nezávislé analytické centrum se zaměřením na globální výzvy a příslušné 

odpovědi České republiky a EU.  

Glopolis usiluje o kritický a komplexní přístup k problémům globalizace a rozvoje. 

Zaměřuje se na vzájemné vazby mezi Severem a Jihem, včetně role České republiky 

a EU. Hledá společné jmenovatele mezi klíčovými globálními problémy (zejména 

mezi potravinovou, energeticko-klimatickou, finanční a ekonomickou krizí) a 

chudobou. Usiluje o aktivní dialog mezi neziskovým, vládním a soukromým sektorem. 

Pracuje na praktické realizaci konceptů, jako jsou koherence politik pro rozvoj, lidsko-

právní přístup k rozvoji a integrální, systémový přístup. 

1.1. Projekty  

V současné době se Glopolis podílí na následujících projektech:  

Hlad nepřijimáme! 



 

 

 

 

Projekt “Hlad nepřijímáme!’’ (v anglickém originále „We Won´t Accept Hunger!“), 

financovaný Evropskou unií, odstartoval v květnu 2011. Jeho hlavním cílem je zvýšit 

zájem veřejnosti o problém hladu, chudoby a Rozvojových cílů tisíciletí a informovat 

o možnostech lepšího zapojení rozvojových cílů do evropských politických strategií. 

Partnery projektu jsou pobočky organizace ActionAid v Itálii a Řecku, Peuples 

Solidaires (Francie), NiZA (Nizozemí) a Ekvilib Institute (Slovinsko). 

Projekt MDG1 Back on Track 

Od března 2011 se Glopolis stal vedoucí organizací tříletého projektu nazvaného 

„Put MDG 1 back on track: supporting small scale farmers, safety nets and stable 

markets to achieve food security”. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi SOS 

FAIM Belgie, SOS FAIM Lucembursko a FDCL Německo bude Glopolis usilovat o 

mobilizaci a posílení veřejné podpory, politické vůle a činů, které by pomohly 

nasměrovat realizaci prvního rozvojového cíle tisíciletí (MDG1) na správnou cestu. 

Projekt je financován Evropskou unií. 

Projekt Česko hledá budoucnost 

„Česko hledá budoucnost“ je projekt, který má za cíl formulovat alternativní, 

odvážnou, ale přitom realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let 

založenou na rozvoji kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné k životnímu 

prostředí a posilování demokratické kultury. Projekt spolupracuje se širokou sítí 

analytiků, představitelů soukromého sektoru, státní správy i občanské společnosti. 

Projekt EvropAfrika: směrem k potravinové suverenitě 

Od ledna 2011 je Glopolis partnerem tříletého projektu „EvropAfrika: směrem k 

potravinové suverenitě“. Ve spolupráci s dalšími sedmi partnery z Belgie, Velké 

Británie, Itálie, Keňi, Kamerunu a Burkiny Faso se Glopolis zasadí o to, aby byly 

politiky EU v souladu s cílem podpořit udržitelný a spravedlivý rozvoj zemědělství a 

aby byla zajištěna potravinová bezpečnost pro drobné zemědělce v Africe. Projekt je 

spolufinancován Evropskou unií. 

Na finanční krizi s rozumem 



 

Tento roční 

projekt začal v únoru 2012 a je společným dílem analytického centra Glopolis a 

společnosti RSJ a.s. 

Jak to, co jíme, ovlivňuje udržitelný rozvoj 

Cílem projektu je představit téma zodpovědné spotřeby, zvýšit povědomí o 

souvislosti mezi současnými stravovacími návyky, plýtváním potravinami a 

udržitelným rozvojem. 

Projekt je realizovaný s finanční podporou České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Doba 

trvání: leden 2013 – leden 2014 

1.2. Specializace jednotlivých odborníků 

V jednotlivých sekcích Glopolis působí následující experti a analytici: 

 Potravinová bezpečnost - Aurele Destrée, Dagmar Milerová Prášková, 

Christine Maritz 

 Energetika a Energetika a změna klimatu - Petr  Patočka 

 Nová ekonomika a finance - Petr lebeda, Ondřej Kopečný, Jiří Čáslavka 

1.3. Publikační aktivity 

Glopolis publikuje následující typy materiálů: 

 Analýzy globální politiky, ekonomiky, obchodu, rozvojové pomoci a dalších 

globálních témat a problémů, různé hloubky a rozsahu, většinou publikované 

na webové stránce, v médiích či v odborných periodikách. 

 Media briefing papers 

 Překlady zahraničních vzdělávacích materiálů 

 Komentáře a analýzy v denním tisku, týdenících a odborných periodikách 

týkající se aktuálních globálních témat. 

1.4. Organizace národních a mezinárodních konferencí 

Glopolis organizuje národní a mezinárodní konference a další formáty akcí: 

 Kulaté stoly o zahraničně-politických tématech. 



 

 

 Semináře zaměřené na detailnější analýzy konkrétní problematiky; určené 

specifickým cílovým skupinám (politikům, mediím, nevládním organizacím) či 

otevřené pro odbornou veřejnost a studenty. 

 Přednášky na specifické téma, zejména pro studenty vysokých škol v rámci 

globálního a rozvojového vzdělávání. 

 Workshopy s důrazem na trénink či výuku v oblasti globálního a rozvojového 

vzdělávání. 

III. Individuální odborné konzultace 

V souladu se zaměřením stáže proběhly odborné konzultace především s odborníky 

ze sekce Potravinové bezpečnosti.  

Glopolis jako instituce je otevřen zapojení odborníků do společných projektů sítě 

spolupráce, zejména konferencí, seminářů a workshopů, atd. 

Petr Patočka – patocka@glopolis.org 

Dagmar Milerová Prášková – praskova@glopolis.org 

Aurele Destree – destree@glopolis.org 

Christine Maritz – maritz@glopolis.org 

IV.Spolupráce na aktivitách organizace Glopolis 

V rámci stáže v sekci Potravinové bezpečnosti byla připravena soutěž pro žáky a 

studenty na téma zodpovědné spotřeby a plýtvání potravinami, s důrazem na 

produkty, jejichž excesivní produkce ohrožuje životní prostředí v rozvojových zemích 

(získávání palmového oleje ničí tropické deštné pralesy v Indonésii a Malajsii, narůst 

produkce masa vede ke kácení pralesů v Amazonii).  

Jako podklad soutěže byl navržen informační a metodický materiál pro učitele a 

multiplikátory na téma odpovědné spotřeby s důrazem na výše uvedené oblasti.  

Datum, podpis: 14.6. 2013, Tereza Čajková 

 

 

 


